
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СЕРЕД

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І – ІІІ СТУПЕНІВ
УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КАМПАНІЇ

«ВЕЛОСИПЕДОМ ДО ШКОЛИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведення та організації Конкурсу
(надалі – «Конкурс») серед загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ
ступенів України для участі в національній кампанії «Велосипедом до
школи» у межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на
велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та
покращенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні».
Проєкт реалізує U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») у
партнерстві з ChildFund Deutschland за фінансової підтримки
Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

1.2. Організатором конкурсу є U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів
Києва») (надалі – «Організатор»).

1.3. Метою Конкурсу є відбір 15 пілотних загальноосвітніх шкіл І – ІІІ
ступенів України для участі в національній кампанії «Велосипедом до
школи».

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Оголошення про Конкурс, умови участі в Конкурсі та інша інформація

щодо проведення Конкурсу оприлюднюється Організатором на
офіційному веб-сайті U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»):
https://u-cycle.org.ua/

2.2. Конкурс проводиться на засадах добровільності, відкритості,
прозорості та гласності.

2.3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

________________________________________________________________________________________________
Національну кампанію «Велосипедом до школи» у межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на
велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для
дітей та молоді в Україні» впроваджує U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») в партнерстві з
ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини.

https://u-cycle.org.ua/


3.1. До участі у Конкурсі допускаються загальноосвітні школи І – ІІІ
ступенів України з міської та сільської місцевості, крім тих, що
розташовані на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, які правильно і в повній мірі
надали документи згідно з вимогами в Розділі 4 цього Положення.
Перевага надаватиметься заявам із віддалених районів, територій, що
постраждали від військових конфліктів.

3.2. Загальноосвітні навчальні заклади можуть подаватися в консорціумі,
якщо відстань між ними не перевищує 200 метрів. В такому випадку
навчальні заклади подають один пакет документів, підписаний
уповноваженими особами від всіх навчальних закладів консорціуму.

3.3. Якщо загальноосвітній заклад І – ІІІ ступенів вже має часткові аспекти
запланованої інфраструктури (наприклад, криту велосипедну парковку
тощо), то це саме по собі не виключає її участі. У таких випадках
конкретні потреби школи розглядаються в кожному окремому випадку
і, якщо необхідно, разом зі школою з’ясовується, які переваги вони
сподіваються отримати від участі в кампанії.

3.4. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

4. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Оголошення про проведення Конкурсу, початок прийому заявок:

22 листопада 2021 року.
4.2. Крайній термін подання заявки на Конкурс: 24 грудня 2021 року.
4.3. Оголошення результатів конкурсного відбору: до 30 грудня 2021 року.
4.4. Підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між 15

загальноосвітніми навчальними закладами, які будуть відібрані для участі
в кампанії, а також їхніми муніципалітетами та ГО «Асоціація
велосипедистів Києва» (U-Cycle), що є Організатором Конкурсу: січень –
лютий 2022 року.

4.5. Для участі у Конкурсі на електронну адресу Організатора:
a.kundich@avk.org.ua з позначкою у темі листа «На конкурс»
загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів заповнює та надсилає
такі документи:

- заповнену онлайн анкету заявника (Додаток 1);
- скан-копію декларації про згоду (Додаток 2), підписану директором або

уповноваженою особою;
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- заповнені онлайн анкети з дослідження знань правил дорожнього руху в
кількості: 5 анкет від вчителів загальноосвітнього навчального закладу та
щонайменше 30 анкет від учнів 8 – 11 класів (15 дівчат і 15 хлопців)
(Додаток 3);

- скан-копію мотиваційного листа (структура згідно з Додаток 4);
- лінк на коротку відеопрезентацію про навчальний заклад (структура

згідно з Додаток 5);
- скан-копію листа підтримки від муніципалітету: міської, селищної ради

тощо (згідно з Додаток 5).
4.6. Один навчальний заклад може подати лише одну заявку на участь у

Конкурсі.
4.7. Організатор Конкурсу зберігає за собою право продовження терміну його

проведення у випадку такої потреби.

5. ОЦІНКА КОНКУРСНИХ ЗАЯВОК
5.1. До конкурсу допускаються загальноосвітні навчальні заклади І – ІІІ

ступенів, які правильно і в повній мірі надали документи згідно з
вимогами цього Положення.

5.2. Оцінку заповнених аплікаційних форм здійснюватиме журі в складі
представників U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») у складі
5 осіб.

5.3. Мотиваційний лист та коротка відеопрезентація буде оцінюватися
анонімно кожним членом журі окремо за такими критеріями:
Мотиваційний лист:
- розуміння завдань сталої мобільності – 10 балів.
- аргументованість актуальності проблеми в сфері мобільності і

безпеки руху учнів (наявність посилань на статистику, цифри, дані
тощо) – 30 балів.

- організаційна спроможність реалізації кампанії (сприяння у
реалізації кампанії) – 20 балів.

Коротка відеопрезентація:
- творчий підхід в оформленні – 15 балів;
- структурованість, наявність інтерв’ю тощо – 25 балів.

5.4. Кожен член журі здійснює оцінку самостійно і незалежно. Кількість
балів, яку може отримати заявник, визначається як
середньоарифметичне від оцінок всіх членів журі.
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5.5. Переможці визначаються згідно з рейтингом на основі отриманих
балів.

5.6. В разі якщо переможець Конкурсу відмовиться підписати
Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю, визначений цим
Положенням, право на участь буде запропоновано наступному в
рейтингу загальноосвітньому навчальному закладу.

6. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

6.1. Переможцями Конкурсу є учасники (загальноосвітні школи І – ІІІ
ступенів), які набрали найбільшу кількість балів. Усього буде обрано
15 переможців – 15 пілотних шкіл для участі в кампанії, які
отримають:

7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
7.1. Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за

рахунок коштів, не заборонених законодавством.

Виконавча директорка U-Cycle
(ГО «Асоціація велосипедистів Києва») Макаренко А. В.
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Додаток 1

АНКЕТА ЗАЯВНИКА на участь в національній кампанії «Велосипедом до
школи»: https://bit.ly/3CFQNTZ Заповніть, будь ласка, анкету онлайн.
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Додаток 2
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗГОДУ

на участь в національній кампанії «Велосипедом до школи»

Шановні організатори конкурсу!

Як уповноважений/-а заявник/-ця, що представляє [вкажіть офіційну (повну)
назву навчального закладу] прошу розглянути нашу заявку, на умовах конкурсу, щодо
участі в національній кампанії «Велосипедом до школи» в межах проєкту
«Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах.
Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для дітей
та молоді в Україні».

У разі необхідності готові надати додаткову та уточнюючу інформацію, а також
усіляко сприяти реалізації національної кампанії «Велосипедом до школи».

Підтверджуємо, що [вкажіть офіційну (повну) назву навчального закладу] було
надано на електронну адресу U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»), що є
організатором конкурсу: a.kundich@avk.org.ua заповнений пакет документів:

- анкету заявника;
- декларацію про згоду;
- заповнені анкети онлайн з дослідження знань правил дорожнього руху від 30

учнів (15 дівчаток та 15 хлопчиків, які є учнями 8 – 11 класів) та 5 анкет від
вчителів нашого навчального закладу, які мають досвід їзди на велосипеді;

- мотиваційний лист;
- відеопрезентацію навчального закладу;
- лист підтримки від муніципалітету.

У випадку, якщо [вкажіть офіційну повну назву навчального закладу] буде
обрано для реалізації проекту, готові підписати Меморандум про взаєморозуміння та
співпрацю з U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») та органами виконавчої
влади нашої громади [вкажіть офіційну (повну) назву вашої міської/селищної ради та
назву територіальної громади].

Посада уповноваженої особи
___________________

підпис

[ПІБ]

М.П.
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Додаток 3

АНКЕТА з дослідження знань правил дорожнього руху для велосипедистів:
https://bit.ly/3DG3Y8P Заповніть, будь ласка, анкету онлайн: 5 анкет від
вчителів загальноосвітнього навчального закладу та щонайменше 30 анкет від
учнів 8 – 11 класів (15 дівчат і 15 хлопців).

У випадку запитань, будь ласка, звертайтесь до контактної особи:
Аліна Кундіч, координаторка національної кампанії «Велосипедом до школи»,
тел.: 093 78 555 77; 096 409 92 61
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Додаток 4

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
на участь в національній кампанії «Велосипедом до школи»

Готуючи мотиваційний лист:
1. Опишіть, як ви розумієте завдання сталої мобільності та актуальність

навчання безпеки дорожнього руху в школі.
2. Розкажіть, як переважно пересуваються (пішки, на велосипедах, на

самокатах, громадським транспортом чи приватним авто) учні до/від вашого
навчального закладу (школи/ліцею/гімназії): здійсніть підрахунки, спостереження,
запитайте дітей, зазначте чи є на території вашого навчального закладу спеціально
відведені місця для зберігання велосипедів (велопарковки), додайте фото тощо.

3. Аргументуйте, чому важливо вирішувати питання пов’язані зі шкільною
мобільністю та безпекою руху школярів. Будь ласка, використовуйте: приклади,
факти, цифри, статистичні дані та інше. Наприклад, зазначте чи були потерпілими
учні вашого навчального закладу в ДТП, чи є поруч біля вашої школи/ліцею загрози
для пересування дітей тощо.

4. Якщо ваш навчальний заклад буде обрано для участі в кампанії напишіть:
- як ви плануєте сприяти реалізації кампанії;
- як буде забезпечено взаємодію з батьками та колективом навчального

закладу;
- як плануєте залучати дітей до реалізації кампанії тощо.

5. Вимоги до підготовки та оформлення мотиваційного листа:
- максимальний обсяг: до 2 аркушів формату А4;
- шрифт: Times New Roman не менше 12 пунктів;
- інтервал: одинарний.

________________________________________________________________________________________________
Національну кампанію «Велосипедом до школи» у межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на
велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для
дітей та молоді в Україні» впроваджує U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») в партнерстві з
ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини.



Додаток 5

КОРОТКА ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
на участь в національній кампанії «Велосипедом до школи»

Готуючи відеопрезнтацію врахуйте такі вимоги:
1. Максимальний обсяг відео: до 2 хвилин.
2. Зображення та аудіо мають бути чіткими та відповідати дійсності.
3. Відеофайл необхідно підписати назвою навчального закладу, завантажити

на файлообмінник https://fex.net/uk/ та надіслати лінк організаторам проєкту
електронним листом разом із вищепереліченими документами на електронну адресу
ГО «Асоціація велосипедистів Києва» (U-Cycle), що є організатором конкурсу:
a.kundich@avk.org.ua

Додаток 6
________________________________________________________________________________________________
Національну кампанію «Велосипедом до школи» у межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на
велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для
дітей та молоді в Україні» впроваджує U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») в партнерстві з
ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини.

https://fex.net/uk/
mailto:a.kundich@avk.org.ua


ГО «Асоціації велосипедистів
Києва» (U-Cycle)

[вкажіть офіційну (повну) назву структурного
підрозділу міської/селищної ради тощо,

який надає лист підтримки]

ЛИСТ ПІДТРИМКИ

Шановні організатори конкурсу!

Підтверджуємо готовність підтримати [вкажіть офіційну повну назву
навчального закладу], яка входить до складу [вкажіть офіційну повну назву
територіальної громади] для участі в національній кампанії «Велосипедом
до школи» в межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на
велосипеді в українських школах. Сприяння сталій мобільності та
покращенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні», що
реалізує U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») в партнерстві з
ChildFund Deutschland за фінансової підтримки Міністерства економічного
співробітництва та розвитку Німеччини, зокрема, в подальшому усіляко
сприяти створенню більш безпечних умов для пересування дітей та молоді, в
т.ч. на велосипеді, на території нашої громади та до даної школи до кінця 2025
року.

У випадку, якщо [вкажіть офіційну повну назву навчального закладу] буде
обрано для реалізації кампанії, готові підписати Меморандум про
взаєморозуміння та співпрацю з ГО «Асоціація велосипедистів Києва»
(U-Cycle) та [вкажіть офіційну повну назву навчального закладу].

Контакти уповноваженої особи (№ телефону та e-mail):

Посада уповноваженої
особи

_______________
підпис

ПІБ

М.П.

________________________________________________________________________________________________
Національну кампанію «Велосипедом до школи» у межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на
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